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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DEZESSEIS DE ABRIL DE 
DOIS MIL E DOZE NA FORMA ABAIXO: 

 
Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e doze, na Câmara Municipal de 

Cordeiro, localizada na Avenida Presidente Vargas número quarenta e oito, foi 

realizada às dezoito horas a Sessão Ordinária para tratar de diversos assuntos. A 

Sessão foi Presidida pela Vice-Presidente Vereadora Sandra Maria Jardim Toledo Silva 

que convidou o Vereador Emmanuel Gerk Naegele para assumir a Vice-Presidência e o 

Vereador Anísio Coelho Costa para assumir a Primeira Secretaria. Faltaram os 

Vereadores Luciano Ramos Pinto e Júlio André Siqueira Vieitas. Havendo número 

Regimental a Presidente, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura da ata da Sessão 

anterior. O Presidente colocou em única discussão. O Vereador Anísio Coelho Costa 

solicitou que constasse em seu pronunciamento que como Presidente da Comissão de 

Obras da Câmara Municipal de Cordeiro opina que caso não seja instalado o elevador 

na nova sede da Câmara que deixasse então a inauguração para o próximo mandato 

seja de Prefeito ou Vereador. A Presidente colocou a ata em única votação a qual foi 

aprovada por unanimidade com a retificação, logo após, passou-se a Leitura do 

Expediente que constou unicamente de Ofícios do Ministério da Saúde. Ato contínuo a 

Presidente concedeu a palavra aos Vereadores Inscritos. Usou da palavra o Vereador 

Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes que falou sobre a sua alegria em ter 

participado de um evento no último fim de semana principalmente pela participação do 

Secretário de Habitação, Rafael Picciani onde ressaltou a construção das Casas 

populares que trará para a região. Parabenizou a Polícia Militar e Civil pela dedicação e 

empenho na apreensão do assassino do saudoso Senhor Sebastião Cavalheiro. E falou 

à população que qualquer roubo por menor que seja tem que ser notificado na 

delegacia para que eles possam averiguar o quantitativo da violência no município e por 

fim justificou a ausência do Presidente, Vereador Luciano Ramos Pinto por estar em 

uma reunião no Município de Rio de Janeiro. Usou da palavra o Vereador Anísio 

Coelho Costa que iniciou seu pronunciamento falando sobre o evento esportivo no 
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Bairro Retiro Poético onde na propaganda de divulgação foi falado que a realização era 

da Sub-Secretaria de Esportes e ressaltou a ausência da Secretária de Esportes na 

realização de eventos e na coordenação da Secretaria. Usou da palavra o Vereador 

Robson Pinto da Silva que falou sobre sua participação em um evento, que esteve 

presente diversas autoridades dentre elas o Deputado Paulo Mello onde foi discutido a 

importância do crescimento da região. Falou também sobre a ausência de eventos e 

programações realizados pela Secretaria de esportes e ressaltou sua tristeza com o 

fato alegando ser de suma importância o esporte no Município. A Presidente concordou 

com as palavras dos Vereadores relembrando as programações que o governo 

passado fazia na área de esportes no Município e também ressaltou a importância para 

os jovens na prática deste. Justificou a ausência do Presidente e não havendo Ordem 

do dia, encerrou a Sessão convocando os Vereadores para a Sessão Ordinária a 

realizar-se no dia dezoito de abril de dois mil e doze às dezoito horas. Nada a mais para 

constar lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Presidente após a 

aprovação do Plenário. 

 

 

                    Anísio Coelho Costa                            Sandra Maria Jardim Toledo Silva 

                          1º Secretário                                                    Presidente 

 


